
 

  

Torsdag den 

6. oktober 

2016 



International chef, Synne Garff, har ført mange 

samtaler med muslimer på sine rejser i Mel-

lemøsten og Afrika. Her taler hun i Qatar med 

en mor, hvis datter har valgt at bære slør. Til 

moderens store forundring. Foto: Les Kaner 

Ribe Stift inviterer til Stiftsmøde og Landemode 

Stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster indbydes herved til 

stiftsmøde, der igen i år finder sted i Kultur- og Aktivitetscenter 

Egebæk-Hviding, Egebækvej 30, 6760 Ribe 

Salmebogen bedes medbragt 

Program 
Kl. 14.30 Velkomst ved biskoppen 
 

Foredrag: V/Synne Garff -International chef i Bibelselskabet 

Foredraget tager tilhørerne med ud i ver-

dens konfliktområder. Synne Garff har 

som international chef i Bibelselskabet 

rejst på kanten af krig, katastrofer og re-

ligiøs fanatisme. Hun har ført mange sam-

taler om tro, fortvivlelse og afmagt med 

flygtninge, forfulgte kristne, aids-syge, 

prostituerede, migranter og fængslede. 

”Jeg overraskes igen og igen over, hvor-

dan Bibelens fortællinger kan få liv til at 

spire frem igen der, hvor tilværelsen er 

størknet i vrede, mørke og fortvivlelse.”  

Synne Garff er international chef i Bibel-

selskabet, forfatter til flere bibelformid-

linger og ulønnet hjælpepræst i Ballum/Sdr. Skast/Hjerpsted/Randerup sogne. Synne 

Garff er cand. phil. i italiensk og arbejdede en årrække som kommunikationsrådgiver og 

studievært i DR og på TV2. 

Kl. 15.45  Kaffepause 
Under kaffepausen vil nogle af stiftets udvalg samt RAMS være repræsenteret ved små 

udstillinger. 



Kl. 16.15 RAMS - Et billede fra virkeligheden  
V/daglig leder Brynhild Tophøj 

Kristendomsundervisningen i skolerne er nedpriori-

teret.  

Mange mennesker har ikke deres naturlige gang i 

kirken, og ved derfor ikke hvad den indeholder.  

Og dog ligger kirkens hus midt i alle sogne. I små 

som i store samfund. 

Kirkens indhold kræver viden – en følelse er ikke 

nok. 

I RAMS (Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe stift) udarbejdes undervisningsmateriale 

til kristendomsundervisningen i skolerne. RAMS bidrager med viden om kirken og kirkens 

indhold. Om Bibelens indhold, etik og moral. Om salmer og ritualer.  

Et vigtigt arbejde midt i et samfund i stadig forandring. 

Kl. 16.30 Aktuelt 
V/domprovst Jens Torkild Bak - Reformationsfejring i Ribe Stift 2017 

V/biskop Elof Westergaard 

Kl. 17.00 Spisepause 

Kl. 19.30 Gudstjeneste i Ribe Domkirke  
V/provst Lillian Tyrsted 

Indsættelse af Anna Marie Erbs som provst i Malt Provsti 

Ribe Kammerkor under ledelse af Lotte Bille Glæsel, medvirker ved gudstjenesten  

Billede fra RAMS arrangement: Salme-

sang i Ribe Domkirke 2015, Giv Tid 



Der vil blive serveret kaffe/te og kage efter foredraget. 
Hvis man ønsker at spise i Ribe eller omegn tilrådes det at reservere bord i forvejen. Der 

kan også bestille buffet (140,00 kr. pr. person) på Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-

Hviding, efter forud indgivet bestilling, info@aktivitetscenter.dk 

Tilmelding til stiftsmødet sker på Ribe Stifts hjemmeside 

http://ribestift.dk/aktiviteter/tilmelding-stiftsmoede/ (hele adressen skal angives for 

tilmelding) 

 

Invitationen er også lagt på den digitale arbejdsplads (DAP), hvorfra der kan foretages 

direkte tilmelding. 

 

Tilmelding senest mandag den 26. september 2016. 

 

Med venlig hilsen 

 

Elof Westergaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBE STIFT 

Korsbrødregade 7, 6760 Ribe 

tlf. 75421800, kmrib@km.dk, ribestift.dk  
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